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сАвА  гАновсi:и

плЕхАнов  -  БЕлЕжит  мАрZ{сист  и
рЕволющионЕр

(По  случаz[  100  години  от  неговото  рс`ждение)

Георг1,1  Валентинович  Плехан.ов  е  един  от  най-изтъ|{натите  ученици
іiа Маркс  и  Енгелс  в  і{рая  на  Х1Х  иі началото  на  ХХ  ве1{.  Той  има  огромmі
заслуги  I{ъм  революционното  руско  работничесі{о движение,1{ъм   руската
I[``,;']vi:[}+Ёан':НЬауУ:{иа;Ее::,[ВааТоап;gдЩе:тСеТнВоеНваш;Яя:[::Ч:2:{ееЭ:{:;:аЕ%Ё-:%:8JТЬ[а%%::

гmческо  движэние.
3а   нас,  българите,  Плеханов  представ`,іява  особен  1,1нтерес,  3ашото

;,;'!.:;::;:::і:8:::в:4:}іi:iПIТ:ЯьНеz;:овн:iЁ`;Ё?Фт:I[Sд:*і:ЁЁ::i:,::,§ат]%оавЗт?:[iТеИЁ3:Ё9аl:4аш%:=
нистическа по3і,!ция спрямо войната  -тоГ1 се пол3уваше с огромен  автори-
тsт   и   Vважение   в   нашата   партиія.

Нрез   посjіедни.те  десетилетия   1{а1{то  в   СССР,   такё`і   и  у   нас  3а   Пле-
ханов мал1{о се пишеше  и  говореше. доколі{ото  пъi{  се  говореше  или  пт,іше-
ше,  ра31{рі,1ваха  се  преди  всиіIко   нсговите  і`решк!1   и  с..Lібос"   и   поіml   ни-
і{аіt   н3  се   и3тъi{ваше   неговот,о   голямо   по„.іожите,іно    теорет1,ічесі{о   дело.

ЕедтГiОtfеТс[:{аа:t:Н:З::о:::::;{аиГ`пао,Tдр:i`,:,[ГеОс]:[оавЕ:П::::::еНнаi]:{%ЯмШуениВсРт:[дт%%аа:$::
вяха  се  думи,те  на  Ленин,  че  не  можеш  да  станеш  съзнателен,  исі`ински
комунист,  бе3  да  и3учиш  написаното  от  Плеханов  ПО  философlzlяL

Г.  В.  Плеханов  е  рсіден  в   1856  г.  и  умира  в   1918  г.  Той  прои3.`Ожда

ЁJi,.?п::::е#qе.Ё:Ці:о°3Р#Яа:]Со(;:Оолл::м:е,:ЁСIа::а:оI:Р::`д:И:}J:Р:Ё:+-:М#іСNi:):[:а:теаТі::[,:;еJ:.I::В::С::ЁУ:
била  с  прогресивни  ра3бирания   и   има  голям  дял  във  въ3питанието  на
своя  си'н.

ih€`тТеа{:Т{l`:і:iХаза3;jТv:Я:f?Сае:l:УЧвБЁ:РеОтР%О:::{;О,::ОЛ,;#п:С€:тgъЗпЬвЕа%:J:iдiТо3О[:сВН+:а';+F::::I:[:а:i:а;'т``о:l:Ло`Ёа:{3:r:Я:

сг:о  училише,   а   след  го,іипа   постъгіва   в   іV1і,інния   инстI,ітуt   В   дружба    с

;:{;:Е:Са`:В[F[,dl,%,,яС:giН.е.ЧтТоС[:[tанаЬL:,'l,аз%е'gе[:f]::В::ереg3`:%Пц?[%:;:[[']%пc:[,З:}:;['чКе[:
С'1{1,11(ръ}1{Оци,  а  с.1ед  то1Еа   в  оРГа1-1И3аЦиЯта   на   наРОдIUИцИте  „З.емЛя  и  ВО,ля".

гоаt:воас:::::[c:тi[3€5Jкт:T:::нF:вр::%:n?о,?[:3:{U:!аоцi4еог,][Lе:Jс-тн<`kоът№тн,:{Бася[{но:т;o:f€
гсдиI-nі  ПUіс:{анов  е  един  от  на(,.i-впдшiте  і,і  енерп,іш  дейці,і  на   паі]о,гіш,іче-
ството.  АрестуБа,Lі  н;іко,іі{о  път[,і  от  по.і1,щията,  'гог.1  е  бпл   щэ'[п,іуjlен  да  нсі-
п\'сне   инс-тt,щV.та   гірез   1877   г.

3а   щ)1эв   път   Itъм   1{рая   на   7o-те   год1,1нт,1   в   1{р1э:1{ока   г1.а   нароjlнi,ш,1те
(i{::н:Ё:оОТЁiтЁ%;:а3Т.іа:+аiО:Г;'т:ПаV:Ё=а:п:{ЁВg;T:i:iУ:Та::3а:kЕ:i;:{:у:;С%ИнС;:{Ёi~;,L#са:веi!Ё;:g:::у8:г::{:Ё

всиЧi<:о,   i<о€ТО   и3UlИ3а   ПО   ТОВа    ВРе\[е   в   РУсИЯ   ВъР;{у   марl{сl,lзv[а.
Вър'{у   фtlр}[иfjаНето   'г::а    П,1Е{Ln,нов    :{ато    Мс1Рi{сист      О!{а3ва      оСОбенО

в`іиянF.е   реэслюциошата   борf,а   :г-:а   раждашtm   се   рабог:+:ическа   кvіаса   в
Р.v'с:,ія     {<tато  ст?тіш   ГLіе<`{а.iОв   аitт;,!э:iо   раr5с,"   сред   пете:бу.ргсi{.r[те   рабс.т-
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нI,iци,   участ.вува   в   техните   демонстраци!,і,   говс\ри   на   техни   събрания,   за
i`'с>етс   Lіеря[іко   бива   гірес,іедван   от   по.т.ицията

П|)э3   То3и   Пер1!од   ш   сБО,qтtl   деГ1ноСТ   ГLT[е,\аН.ОВ   НаСТОЯва   да   се   во-
іи   Iіропаfаііда   и   мел{і:\і  работн1,Iщ,іте,   ,\іаі{ар   ііе  тоі.:   іэа3г..{е.`кда   работ!іиче.
ската   I{ласа   не   і{атсі   самостоятелна   і{Uіаса,   1{оято   има   да   играе   особе.ча
общестЕена   роля,  а   і{ато  част  от  се..іяниге.   Според   Пле.{анов   борбата   на
проUтетарната  в  градовете  отв`,і1,1'ш  внііііанието  на  правите..іството  и  с  това
помага  на  селяні,Iте  3а  тяхпото  оево6oждениіе.

П,'іеханов  наб,ііодава,  ііе   народпицит€  се  отнасят  отрицателно  към
работш,ічес1{ата   і{ііаса,   1{оето   гіог]а;і{да   първі1те   съмнення   в   прави,іносіта
Iia   нарс>ді{нііес]tата   теоі]ия   і,і   та]{тика.

Настъпилата  криза  в  самото  на|эодничество  заставя  Плеханов  да се
усъмни  оше  поізече  в  [!ародни.чеството.   КаItто  е  известно,  отііваі.іето  cpeji

:€Р;gва0%uдиаоЕ[еерР[,:З:еЛТра:зоТТа;35:.€:.Тtt]`еноПз:[:,.TаедоВтатНя:{РОд%r,:,:i::{Тае:д:а,::::+'а-
да  се  изоставu  народът  и,  да  се  і`ръі`iiе  по  лиііията  нсі  индивидуалния  тэ-
рор.  Плеха[1ов  не се съгласи  с та1{.ава  тсіі{тш{а.  „Земля  и  Воля"  се  ра3падна
па  „Чеіэны}'I  передел"  и  „НароліIая  Воля".  „Чергіый  передел",  ОглаВяваIi от
Пле.т{ано!з,  без  да  се оті{азва  [1{іпъл,но  от  терора,  бе  преди, вс!іш{о  за  масова
ЩJОГ`аБа`:ЁЁа:пРоет%  :аР88_ат.е  год]„„]  в  средите  на   народііичеството  в3е  връХ

•1ибералI1о1`о  направление,  коlето  се  отка3а  от  ревоjlЮционната  борб<1  и  се
О6гiВп  3а  п|)пмщ)еі-"е   със  с,"одър>і{аві,іето;    ревоj'іюшо[шото   народннче-
стDо  3апочна  да  прераствсі   в  либі3рално,  реакци,оI-1но  народннічество.

Кри3ата   сред   народничествсіто   принуди   Плехан.ов,   і{аі{то   и   други
някои  реDіоліоционери  да  потъгtсят  ново  теореті,1чесі{о  и  практи`Iес!{о  реше-
іцiе   на   въпросIіте,  1{оито  стоя.т{zі   пред   русI{і,іте  революцпоі-іери.  Това   реше-
і-іііе   на   въгіросііте  той   намери   в   маіэі{си3ма.

Пре3   1880  f .  Пле.{анов  заедн.о  с  редицсі  сво1,1  съмишлениціі   поради
сн.,іните  полит.і.{чесі{и  преследвания   емигрнра   в   Lіу>I{биііа.  ТуI{  той  започна
да  изучава   ма|)I{с.,i3ма  с  |)ядъ1{  ;1{аР    иl  с  гоjl"   иптерес  се  3апо3ш  със  3а-
гiаднсjевропсi.ісI{ото   работниtіесі\о  движе1іие.   3апочнаd'Iият  се  още   в   Русия
гіроіj.ес  на   преминаване  1{ъм   марI{си3ма  тук  се  3авърши..  Той  сI{ъса  оі{он,
tlат3лно  с   Народничествоrго   и   мl,[Hа   па   странс1та   На   науЧния   социL1ли3ъм.

Плеханов   е   първият`   [{оIU{то   въ3пр[,Iе   мzl|:ll{с}IзмL1   в   РУСi+ltт   иlЗця.1о,   бе3
НИТ(аi{вl/I   г.е3еРви.   ТОй   в|iдя   в   [[ау'`1ш,1я   соцI,IаU1Изъм   на   МtlрI{С   и   Епгелс  па!"1-

гjеволюцион.ното  и  пі>огресивното  уііеш1е,  стан,-,   негов  б.іестяш  пропаган-
дПСТ   и   3аЩl/1т1!ш(   и   заедгю   с   това-ра3рабо",   релИl.L1   вЪПРОСИ   на   мclрl(си-
сті{ата   тз.орі,ія.

В    1883   г.   в   ;I(еневcі   П,'те,`{аі-1ов   оf5іэа3уіза   групата   „Освог5ождсние   на

рТ}'сУ,Тяа"н;{:g::„кПеОнСиТ:З;'еЁ:ШiГ;':'еге;`;!паОСвh°р'}t:':,ея::оСб°рЦ:'3ауЛвда:Ге:!:Р:gИ,:Еiю:
3а   3а   борба   за   освоб()жде1.1ие   на   работш1Чес1{а.га   l{лаСtl"   От   Лег1ин   пре3
1895   г.   са   б{,!„"  твърде   .ма„п{о.

Групата   „Освобо7к~іеі!I,Iе   на   тру.да"   има   г+громно   знаLіение   3а   раз-

:Е::ТРнааНегНИевТОпНd:еz`аанР:`:СИ3вМасв%я:g"::.уb?орНнеi!Н:::е%ет[:%:%ТиГЛUf#еНр:тЯ`;]р::
|lе}О|ност   П,1еханоD   г1ропага1ц}(!;аше   и   3ащLlШа1ЗdШе   МаР1{СИ3Ма   Като   еди]-
ствено   рево,,іюLшопт-ю   учешіе.   То+'.і   пріэве]е   на   р}.ски   е3I,п{   „Манифест   на
к(`"уш1сти.'`1есі{аи   mр"я",   „Лушиг   Фойер{:ісіх"   ii   възнамеряваше  la   на-
пиш,е  и3Uіо+кение  нсі  „1\Гашта.іъг  от  ,\\агj`,{с.  От  iіг];іLі  страііа,  групата  „Ос-
ijобо}l{lе!ше   +n   труда"    преве_1е    {,i    ре,шШа    |-1Ру"    i{LJlГ=1`   Ка1`о    „Ра3вит}[ето
на   на\'ч!iия    сошісі.гп,і3ъ\,і",     „1€   t';г,!с,\,tеij   [iа   jl-:ш    Бо+таг.ар'г",     „Нiщета     на

фILіос`оt|]ията..,   „Нае.vlен   тру]   и   i{аiiпта.і"   и   ііэ.

3а   П,іе.ханов,   I{акто   и   3а   грVпата   „Освобожіі.енIіе   на   тр}іда"`   стана
ясно,  че  3а  да   се  ра3ш!с"   пътят  на  соLіиа.,іде,``fокрацияга   в  Русия,  на   на-
;,/чн1,1Я  социа„П,IЭЪт`Jl`   ТРЯбВzШе  да   бЪ,1е   |)cl3ГРО|\IеНО   Иде|JШО   Г1jаГ)О1НI,lu.еСТВОто`
іъй  т{ато  то  отвл1,ічсі.ше   вниманіIето  на  трудешите  се,   на   работниците   от
задачIrте  на  революционната  борба  и. 3адържаше  развитието  на  !tjіасовото
самосъзнані,1е  и  революционнаі`а  борба  на  гіабсtтн,ическата  і<ласа.  Порад[і
това  борбата  против  народничеството  беше  първостепзг-1на  3адаііа  за  рус-
;{I,іте   марI{систyі.   Тя    бе   нео6ході,імо   усjіс>вие   за   развитііето   на   маі.і{сіI3t\,іа
r{і  създаването   на   ссіцііаіідемоі{ратичес!{ата   работніIі1еска   партия   в   Рус!ія.
Мар1{сическата  група  „Освобождение  на  трула"  начело  с  Пjіеханов  пър-
ва  пристъпи  іtъм  и3пълнението. на  тэ3и  3адачи.

*

**

По  ко1,1  въпрос:і  се  водеше  борба  с  наріодни[lите  и  I{а[{  се  проведе  тя?
В   свои.ге   ра3биран.ия   народни,uите  бяха   откъснати   от   живота   !I   се

і{амир{іха   в  противо|]еі[ие  с  неговите  реални  п.отребности;  със  своята  лей-
іюст  теде3орие{ітирваха  работничесіtата   класа  и.  пречеха  на  нейната   бор.
ба.  Те  счита.{а.   іIе   мар1{си3мът  е  неприлож1"   і{ъм   русr{ит8  условия.   Пdіе-

},f.:,[хОаВг]#3::]ЕиШ::БРу:#h-пареРдасбтОаТваит3е:пиРан3аОбнЛаИрЧоадВнаiН`:есВтЪв3оГтЛо:дF:;,пНаатаЛ„а68::.'

:TС'#:,::;я{:еНч:пеТнРоУв%:"поП.#:#{i/:лdниР`еодгИ:::и:`'оа`:[::И.;Ё:]iГ*а#::]ЁfИ;:]оалПрГтСиаL::И.
ската   борба",   „Нашите  ра3ногласи.я",   „Прогіjамата   на  ссjциалдемоі{рати-
ітеската   група   „Освобождение   на   труда"`,   „Политиітески   3адcічи   нсі   ру-
сіtите  социа.іисти"   и  др.

В   своето   прои3ведение   „Социалдемо[{рацията   и   политі.[tіесI{ата   бор-
ба",  виссжо  оцене1-ю  от  Ленин,   Плеханов   поI.і13а   с   мото:   „Вся!{а   Itjіасова
борба  е  политическа  борба", и тая мисъл той се стіэеми  да гіриtіо;.і{и  и  обо-
снове  в  русItите  услові,Iя,   в   руската  действі,ітелн,ост.   П,іехапов   і{рити1{ува
гірограмата  на  народнищите,  в  I{оято  се  отриіча  политиіIес!{ото  възпитаі-іш=
і,і   !]сволюці,юнната   борба   сред   [іа|].ола.   іі   ~гіоі{{]3ва,   че   освобожjіеііието   нсі
іtЕібо"ичесI{ата  1{ласа  не  мо>іtе  да  се  извърши  само  с  Itръ7I{оци,  і[,е  детіото
гіа   работническа'га    класа   е   іIеI"mо    собствt-!но   jіеjlо   и   `іе   3а   да     и3въіэш!,[
Тт:В:ад::3'и::и%;,Яа.:  ПУЖНО  да  бЪЛе  ВЪ3ПИТа[Iа  г1ол1,іті,ічески`  да  усвои   идеи.

Успехът   на   революцията   в   Рус',ія   е   неі>cізделIю    свіэр`і,ан   със  ссtциа-
.-Iпстиlтесl{сmо   |>абот1,1ичесl{о   дв+I7I{епие:    Пле..{clнов    подче|tтзвс1,   tle    РевоЛЮ-
ция1.а  е  на{?I-могъщото  средство  3а   l{.оренно  общ:ств.ено  п|)еобра3уване,   а
го  е  „пос.іеден   а1{'г  от  дългата  драма   на   ревоttіюциошіа   і{,,іасова   борба",
която   става   съ3нателна,   докоU1!{ото   е   Политичес|{а   борба.

П„.1еханов  решш`еjіно  1{ритиі{ува  идеалиIстическите  схваіцания   на   на-

!:8З,lg'ЦИнТае,%{вИоСтТОРтИ#аkрКиОт':,Т,?увg!{:СЗf]:рТх°иJ:Г+?[Fl:{,аl{аои°тТоМоатТреиРчИааiЧНпИоТлеиГ::
чест{ата   борба   и   държавата,   и   по1чертава,   че   гюлитиI{ата   е   средство   3а
ііреобра3уване   на   обществото.

„Всякоtга   и   всяtкъде  -   пише   Плеха(нов   -   гюUіитическата     власт  е
г3{,Lта  лост, с помощта   на   і{оі.hо  доби.іата  се с госгюдство   і{ласа   е   и3върш-
Бала обществения презрат, необхг>дим  3а  нейното благосъстояние  и по-ната-
іъшно  ра3вm,іе."  Пролетариа:ът  същс7  така  трябва  да  се  бори  за   ііоUіи-
тиtlеска  вjіаст,   а  с„і3д  тсіва  да  я  изпо,,і3ува   3а   социалистичіеско  пре}'строй-
ство  на  обшестзото.

•1    Вж.    Г.   В.   Пітеісанов,    Соч.,   т.    11,    стР_    166.
2   Паі{   там,    ст`р.    51.



В  това   прсjи3ведение   („Сtjциа,іи3мът   и   поUіIIтиче.:ката   борбd")   Пvіе-
\'анов  ра3глежда   не  са.vю  въпроса  3а  соLіиа.іистическата   рево.іющJIя,   но  и
за  про,іетарската  дтиктатура.

„дm{татурата  на  1{ласата  -  I{а3ва  Плеха1юв  -  Itато  небето  от  3емя-
та   е  дале!{о   от  ди1{татурата   на    група    революционериі-разноч!,IF.ци.   Това
особено  м.оже  да  се  каже  за  диктатурата  на   работничесі{ата   1{ласа,  3ада-
`1аТа  На  която  е В ]11.ешно време  не само  да  ра3рушИ  ПО,lитtlЧеСКОТо  ГОСГlоl-
ство  на  непроизво+іителните  класи  в  обшеството,  н.о  и  да  отстрани  съще-
сівуващата   сега   анархия   в  прои3водството,   съзнателна   органи3ация   на
Есич1{и  функш,іи  на  социа.,іно-иI{ономичесіtия  живот."

Ра3бира  се,  за  дш{татурата   на   пролетариата   Плеханов   говори   и.  в
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бен,о  подчертава,  че  към  диктатурата  на  пролетариата  шэ  се  свеждат  по-
іитическигге  задаіIи  на  работниLIзсI{ата  класа,  че  диi{татурата   на   пр.олета-
риата    е   средство   3а    социалистическа   оргаіIи3cіция   на   обществото.    На
і`е3и  правил[-іи  разбирания  Плеханов  не  остана  посjііедовате.іен  в  по-1{ъс-
і1ата  си  дейносі`.

В  своето  прои3веден.ие  `,Нашите  ра3ногласия",  което  изли3а  в  Же-
нева  прэ3   1885  г.,  Плеханов  продължава  борбата  с  народничеството.  Ле-
н1тн  нарича  това  прои3ведени,е  първото  социалдемоItраті,Iческо  прои3веде-
НИе  на   рус!<ия   мс1р!{си8ъм.   В  това   прои3ведение  Плеханов  с  всички  Сили
|I   Жар   3ащищава   Мар1{с{,]3ма,   бе3п.Ошадно   [{Рити1{ува   народничествотО   и
творчесі{и   при.іаг`а   марі{си3ма   при   анали3а   на.  сло>кни,те  усUіовия   на   иі{о-
номическите  и  полити,чесі{и  отношения  в  то.гавашна  Русия.

В   „Нашитэ  ра3н.огласия"  Плеханов  засяга  основн`ия  въпрос,  поста-
вен  от  народниците  -  і{аква  ще  бъде  с'ьдбата  и  характерът  на  иконом,и-
t!еското  иі  политичесI{от,о  развиmіе  на   Русия?  дали  Русия   ще  тръгне  по
пътя  на  капитализма,  или  ше  върви  по  свой  особен  самостоятелен  път.
Народниците  счп,та.xа,  че  в  Русі]я   няма  условпя  3а   развитие  на  1{апита-
ЛИ3Ма,  че  появата  на  каПи1`аI1и3ъм  в  РуСия  е  ОбщеСтвен  регрес.  Плеханов
[Iо1{аза,   че  въг1росите,   і{оито  поставят  народниците  -  трябва   ли.  или   не
тря6ва  да  се  раsви'ва  каIпиIтализмът  в  Русіия,  е  ненаучно.  су6ективно,  идеа-
листичес1{о  схвашане.  Той  пише:  „Русия  в,ече  е  встъпила  по  гіътя  на  капи-
таЛистическото  ра3витие  иі  задачите  на   истинскитэ  революцИОнери  се  3а-
ключа,ват  в  тсюа,  щото  те  да  се  опрат  на  раIботничесі{ата  класа,  като  най-
революционна  сила  в  съвременната  история,  породена  от  ра3ви"ето  на
і{апIитали3ма   и  която   е  спосіобна  да   го  унищожи.   Работничесісата  класа
в  Русия    има   историчесItо  бъдец1е.  Тя  е  при3вана   да   събори  самодър7!{а-
Бието,  I{апитаdіизма  и  построи  соці,іалистгічесItо  обшество."

Плеханов   ра3I{ри,   несъстоятелността   на   народниі1еската   иvію3ия   3а
селска  обшина.  ТОй   доі{а3а,  че  народничесI{ият  куми!р  -селската  общи-
на,  се  е  съвършено  ра3ложи,,іа   под  вjіиянието  на   ксіп1,1та,іистическите  от-
ношения  и  никаі{во  дъі:.>і{авно  вмешатеjіство,   ниі{аі{ви   ре{|юрми   не   могат
т€і   и3менят  тоэи   веіте   установил   се   факт;   по  своя   вътрешен   хара!{т3р   и
по  своята  органи3ация  сеjlсItата  обшиіна  се  стре,ми  преди  всичко  да  отстъ-
Шi   място   на   буржоа31,1ята,   d   не   на   'кс"уНИСтIZ1ЧеСКа'га   фрма      на   обще-
жит',1е.2

Със   своите  утопически   !,1   и]еаvі>істиіIески   ра3бирания   3а   обшеството
н   обшественото   ра3витие    [чародшZі,чеството    стигIiа   до   3аіънена    улнца:
народникът  според  П.,ііе{анов  е  приви!{!-iа,і  да  поставя  на  мястото  на обек-
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тllз"'ге   истСф|./1ЧеС1{.:г1   5flКОНlт   сВСите  со6ствени.  ,lоjт{е.Iаil[1я   1,1   }/.тсгши,   Народ-
.Lіш{тэтнесе сql,Iта   с   !,1стоіэията,   не   се   стреми   да   разб`ере   г:е!'Энште   за1{Он11   и
съобрсі3но   с   тях   ]`а   прс)вз;к]а   своята   рево.,іющ!оніiа   де;4ност.   Тоі.1   прост(`t
3сі:\іен.я    і,IстОрпч€с!{Оті`J     і)аЗВlJIті[е    сЪс    своята     1{онсппрсіторсі{а     и3,\,іпс.тица.'

БОрбата  на  Плеханов  с  нароjlниците  по  въпроса  за  іэазр,итието  на  ка-
гіпталіi3і\[а  в   Русия   бе   пзпоU'ізувана   от  д"итър   Благоев   и  Lруг:,і   і,{арі{си`
сті,1.  у  нас  в  борбата  3а   и3ясняване  на   I{апита.іистичесI{ото   Dазвіm,іе  в  БъUі-
I`с1рf,Iя`   3а   р.азпрострс1не1н,1ето   на    социаU1I,IстичесI{ото    движение   в    нашата
страна.

В  рево.іюци,онната   пролетарска  партия,  която  Lце  възглави  борбата
Iia   работничесіtата  класа   и  трудеш1Iте  се  маси,  Пле.ханов  ві,[ж_даше  един-
ственото   средство  за   разрешаване   на   всичі{и   иі{онолtlически   и   поU,і],Iтиче.
с1{и  противоречия  в  тогавашна  Русия.  „По  тоя  г1ът  нас  нн  чаі{ат  успех  и
победа;   вс!,1чі{и   другн   гіът1,іща   водят  само   къ.\іI   поражение   и   бе3силпе."

За  таSI,I  цел  то1'..і  подготізи  два  проекта  за  програ\Jіа  на  гр}..пата   „Ос-
г,обождение  на  труда"  -едиt-п.{ят  от   1884  г.,  а  другI,1ят  -от   1887  г.;  т1ія
гi|)ое!{тI,l  говорят  3а  ус1,1лията,  1(О1,1тс)  Се  правеха  по  това   време  3а   съ3дава-
Еіето  на  социалдемоі{ратич€ската  партия  в  Русі,[я.

Ра3бира  се,  първият  прое1{т  имаше  редиLіа  недостатъци,  1{оі,1то  гово-
рят  преди  всич1{о  за  неи,3>кивя[-1ото  влрIяние  на  народн],Iчеството -піэиIзна-
г,ането  на   индиви,дуалния  терор,  на  самостоятелната   роd'ія  на   интелиген-
цията,  не  и3ясни  положэнието  за  дър7кавата,  обществото  и  пр.

Плеханов   прави   редица    поправки    върху   проектопрограмата   и  в
|887  г.  тя  и3лиза  вече  в  по-съвършен  вид.

Тая  дейност,  ра3бі,іра  се, I{оjіі{ото  голяма  иі  ценна  да  е  тя,  е  са.\.іо  на-
ііало  в  подготовката  3а  създаването  на  работниі1есI{.а  партия  в  Русия;  из-
вестно  е,  че  Ленин  завърши  това  начало  в  средата  на  90-те  години,  !tогато
създаде   „Съю3а  за   борба  за   освобождение  на  работниt[.есI{ата   !{ласа"   в
1895   г.

*
$*

Г.  В.  ГL.[еханов  има  го.іеми  3аслуги  не  само  в  борбата  с  народпиче.
ството,  і-ю  също  така  1,т  в  борбата  с  дру"  антI,імарксис`тіtи  течения   и  от-
клонения  от  марксИ3ма,  1{акЪВтО  е  оПортюни3мът  и  реві,1зиони3мът  в  со-
циалдемократиtlесі{ите   партии   в   Р`усия   и   в   европеГIсI{ите   капI,Iталис'гиtlе-
с1{иі  страни.

Плехан`ов  е  едиін  от  участниците  в  с`ьздаването  на  Втория  интерна-
ционал   (1889  г.),   а   по-1{ъспо  стаБа   един   от   неговите   ръI{оводитеjіи.   Иэ-
вестно  е,   і1е  деi'ініостта   на   Втория   иінтернационал   проті,[ча   в  условг,1ята   1іа
сравни'fеjін.о   „мир.но"   развити,е   на   I{апитали3ма.   В   повеііетс,  і{апт,1талисти-
[іесі{и   страш.1   бяха   образувани   работнически   социсілдемократичес1{и   пар-
тиіи.  А;1арі{сизмът  веLIэ  заво1ова  пълна  гюбеда  в  работниіIескоі`о  двI,і2кение.
Но    след    смъртта   на   Енгелс    (1895   г.)    в   соцт,Lі.Jп,істі,і`IесI<ите   п<ірт1,п,і     на
i I  Иliтернационclл  3апочна  да  се ра3вива  огю|)тюни3}'1Ът,  а  по-|{ъсliо  то1''1  в3`-?
връ.`t   в   ръководството   на   Интер1-іационала.

Под    формат`а   да   бъде    „преразгледаI["   и   „и3правен"     і\[tірI{сI,ізмът
опортюнистите   излязоха   не   само   против   ftоjіитичесіtите   и   и:{,Ономичесitи
с.`:ваша1-іия  на  іV1арI{с  и   Еilгелс,  но  и  против  философсі{и;те  ссноDи  на  .маріt-
сиз,\jlа.   против   д1,Jале!{ти|lеСI(ия   и   исто|)шеск1,1я   lvlат€"i`.}iаUlj,13ъ:v!.,   те   по,.lclга.{а
г`,сич!{и   :,'сиілия   да   отделят  иіі{он.о.vlичесі{ото  учелчие   на   маркси3ма   от   сГ,нло-
со(Ё1с!{г[я   материа„1и3ъм   и   с;собено  от  диале1{тичес1{ия   материа„lи3ъг,r!,   3а   д,1
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\1С`гат   да    „1ОПъUпят"    мс1р1{с1|3:,|а    с    инеаvlнстIjч€с!{и    .\IlIРОГUlед    и   да    убият
нtгсLt.:іга   ревL`.ііоij`ііонна   приіэода.

Още   в   1896   г.   Пле.\анов   отбе.ігIзtі   п.спi!,і>!{аване     г,а      теоретичэс!{ото
рсіВhнще  псі  сощ,Iа.іlемо|`ра"ческl,!те  п€`ртш  и  в  едно  п!ісмо  до  1{ар.і  Ка-
!,'Ш`.и  тсj`:  п!Iса:   „J1з  почва.\і  дc^,   +l:lс.ія,   iie  \iаіtксистите  са  твър.де   реді{і1  пти-
ііп   в  ссIц!{.і..іпст!,г.IесI{иrге  партш   на  запад.   Наі,іст1іна,  това  е   много  жа.,гн{о."

В    зашiіта    на    ,\IарI{снsма    против    не\iсI<ня    ревI,Iзі1они3ъм    П.іеханов
П<1ГП1Са    РЭдПцcl    стати1[`    пубU1ш{},ваlш    в    немск11|я    |)сlботННtТеСI{И    ПеllаТ.    ПО-
ва;!`:ш,пе  ог  тя.`   ссі:   „Бе!эпша!..ін   и   мcітери.а,іизмът",   „I{ошгtат   Ш.\п,1т   про-
і.,1в   КарUі   1\'1арке   і!   Ф|эидрих   Е{-ігелс",   „^і1атерIіализмът   и   і{анті,i,анството",
„Още   еі,іIiн   път   за   материа.іизf.іIа"    и   дi].

ГLіе`аIюв  сщэаведш,іво  ііосочза,   че  отI{азIзаIiето  ш   БэрflщаI'Iн  н  дру.
гпте  опо.Fітюн.LIсі.`!іі от  диа,іеі{тнI{а'га  е  биjіо  пред113ві,н{ано от  тяхното  премі+
пcп,ване   в   лагера   !+а   б}7|]zl{оа3!,Iята.   маiэ!<сичесl{ата   диа„іе1{т.иксі   според   пле-
хzінов   не  се   харесв3   Еіа   фиvіtі,iсгерит.е.   заiцото  і`я   оправдава   кореі-іните   о6-
шествш1   преоб|:азов<іния   -   револіоцш,iте.   ТоГі    іэазоб,іичн   по.,іінтиtlес!{Iisl
\эпортюшіз'ь[\1   п   ,\.Iетафи3m{ата   на   БерпшаГ1н   Н   гіа   другиі`е   неговп   пі]нвъіэ-
жешщи   іі  отстся   p.Iаркс`!Iзма   ка.го   ця.іост!i.о  сі.ро!''ігіо  уче!ше.   Пле{анов   пп
Ш3:   „О'г  Т.еоРИятсі   на   J\`.іcіРі{Са   се   Ii3;{върлят   е,l[ю   слеj  ,і]i)УГО   ОС!iчі{!іIте   опИя
полои{ения,  !tоито  ,\,1огат  да  сVіу>Itат  і`+ато  ду.{овно  оі]ъжие  іі€і   проjіетариа`га
в   неfов€ш   рf.во.,пс[I`ноннсі   бор6а   с   6у|э;!{о€ізі,1ята.   д1,]але1{тш{ата,   материа`
.гtl,Iзhll.ьт,   }`ilеш|ето   3а   обществеш,lте   Про."|3оРеч1,Iя   1{{`то   ст1"у,'!    на   обше
ственпя   прогрее,   теор{,1;Iта   3а   сто1'.шостта   въобше   [і   теорі,1ята   3а   щ"налI'`:
гісіта   стоі','1ност   _   по-спэц!1аліо:  сt`,шLі„'шата   і]еізо,`поциfl,     дш{татуратz`   гіа
іIроле`гcірисі'га    -   всиtп{иі  тпя   необ;{одимн   съ`:ташн   ча,с"   н.і   j\lарксовия
ш`учен   социаdіизъм`   (iсз   т{оі1то   тоі'1   3аг},'Гjва   цялото   сi3ое   същсствено   съ-
дъ|)ЖаШ4-е,    Сс    оГj;1в;iват    за    вТОРЗС'l.СПеl~:i..и    ЧclСТ.г:ОСТ!.I,    НеСЪОтветствуваШп
1{а  днешното  състояl-1ие   1-1а   на.у1{€`та,   1ендэ11цИО31ШI,   ут.ОГ11/Iчш,1.  .  .   От  МаD!{с-

ревоjіющ{онера   „Itритиіtата"  се   и3,`:1ітря  да   направи   Мсіркс   поч.fиі  консер-
"атор."

В   борбата   с   рев113нош,1стнте   П.;1ехаііов   3аI.цпцj`€\ва   исторі,Iііескня   ма-
тег)па..ш3і.м   на  JV1{ірі{с  и  Енге;іс.   В  ред1іща  с'гаіш  тоі.'і   ра.3обли.-fава  опитите
па   Бс`іэпLшI'rU   ла   замеш   исторп`іес!{!іfl   маті`риали3ш   с   ву,,'ігарішя   і,!,і`{оно-
мI.!:J,ъ:\t.   Същ(t   тэ1{а   Пле.`{аііов   i{!)і,іі`и}{уuа    Біі)пШtіI..ін   и   з:і   'говсі,   tіе   послед-
Пият,   i{с1то   l{рн.!`ш{увcl   нау.11ш,lя   с`ош,Iаt,"3ъм,   поЛ`д1:Р,\ка,   1lе   социс1ли3мът   е
с,"о   нравстве[1,   е|ичесi{|,l   и'дес1,1,1{ъм    l{o{`,'lто   мо>1{е   ви'1lс1гl,1   да   се   стреми,м.
но   1{оі.,'гго   [нп{огz`   He   мо>і{е   дсі   Гjъjіе   осъшесі.веп.   С   това   Бе[эі-ша1''ін   гірdвіі
[{(`[ttн`'и    ,vl-,l,I.,'тия    .,1tl    oт|)еI!е    1-!ау.lш1я     хcl|)€||{тер     па    СОLШа,jl!.IЗМа     Hcl    МаР1{с     (/1

ЕНгелс.    [`'€1то    въjразjпза    па    Бе!)ПШtlj.IН.    П„'lехс1ПОВ    |{а3F,а,    11е    Ш1у1{с1']`а    l3ъЗ
основа   па   огп1|т:1   пр:`ш   изUL`етп|l   оlГjr>6щешlя,   коl,iто   се   па>`,lирtlт   в   оспг1вtlта
гі`і   пі)едвнжданпте   яв,,іен+1я,   вся!{о   пі)едвI.іждане   се   отііі`ся   1{'ьм   бъдеIци,те
р,ремена,  но  това  съвсем  не  зна`",  че  то  е  ,,11пшено  от  пclу{lшI  основн   И3у-
'LаDането   іLі   пастояшето   ,гіава   въз,`,,!о;кност  дсі   съд"   за   г`jъдещет.о   върху
основата  на  3licшията,  нclтрупаlш  от  пауI<ата.   ПлеХс1НО'в  обстгjlh[о  до1{а3в€1,
тіе   н<іучііото   предвиждане   е   въз,\[`++!{tl,о   и   в   социоv.югията,   в   обществения
}Ь'}iВОт.    ТО}I  ПОlu;ертаваше, че  г,-L1ВНа'га   llерта,1{ОЯТО    ОТЛИчс1ва    научния    со-

цнали3ъм  от  у.тг.пи[Iесi:ия,  е  та3и,1те  пlэслэд'Овате..-тите   [!а   научння  социа«1и-
:J,1DМ   г.1е.1а`Г   НС   оСlэIцествqваrlетО   lгi;1.   СВОЯ   Е,IдеаЛ   Кс1ТО   На   С|jШеСтВСно-иСТОРи-
'`!есі{а  необходi,:мост,  дсi{ато  утоп:,1ст'ите  се  основават  ш  с.Jіу"LIаі:шостта.  П,іе-

:^анов   остро   i{рит[ш}y'ва   Бернща[`!н   3cі`   неговото   сггка3ване   от   Марl`:совата
тесjрия   'dс.   I{Ulас6зата    б(`jР€Iа    и    р€воvlЮЦИЯТа    2!   СбСТОiJI:iС|   ИЗясн,qва   тя:{ното
място   в   .г:цествзIіо-I,iстr:гti,iTтесi`:,это   ра3в:,іт1,:е.

і    Г.   В.   Плех.г\±!ов.   Сот!.,   т.   ХI,   стр.   269-270

П.і,е;{аноБ    се    бор!,1    не    с`с`,\Iіj   с:]еш:,J    р€ві13{юн!1э:у1а    и    опорт;с.і::іLзм,з    в
соці,Iа.іI,iст{,{чесIz`с>то   jі:п,:`:сLi{iе   в   3cіUіадIіа   Европа,    но   с'ьщо   таі{а    ii    срешу

Ё,:::О8:.€L:О[:,z:;j,Тт%:`{]{[?стРZ:тЭ:;З::Г:i`!:!.:['tj:?теВ\Ё-;':.;`.%Т,Ост?{абнОc:`:,:::!:С:tОпдВ€;+{ре:,Т:]ееиК::.
С   оснгjвiпіпе   Легiі,ш   п!іше   в   своята   стат:,1я   „іhvlарі{сизъм   и   ревIIзіIОнн`3ъ:`,,I",
ііе    „эдI{нстве.Lшят    мар:.:``1,іст   в    і,.[еIкд:\,.на_Dодната    соцпаuце`v{оi{рациF,   !{ol.іто

|)с131{Ри":{уЗа   От   г„1еjlна   тош{tl`   Па   Пос.lеjов,flтеU1Ilия    дI!а`,lеI{тшесltj,l     мате-
р!iалт,13ъі,I   неверс>ятL+Iте  пош.-іост1і,  нащ:.ш`:азваш  ту-к  от  ревн3ионнсті,іте,  бе
П.іехаі-іов"`.  Не  мс::`:е  да  има  н'нi{аi{во  съ1`.шенпе,  че  борбата  на  П.іеханов
гіроті1в   ревизiіс.ні.ізма   е   ва;ікен   етап   в   бор6ата   на   марі{си3.v{а   с   ант3,Iі.\t{арI{-
с11стксіта  б.vрж.эазна   і,!j`3ологня.

Въпре!`:i,і  огро:viната   засvі?V.га  на   Пле.{анов  в   борбата  с   реви'зиош!і3,.\.іа
тоI.,'1  дощ,.сі1а   і!   і13вестни  стстъ.гI.іения  оі`  b[арі{сшzеск[;я   материаvіи3ъм   и   без
ла  иска,  напРав1,1   и3вt:mш  отСтъГП{и  на  Проти.внИШiте  на   маркси3г`Icl.  Talta
!іапри,,\іср   П.,іе.`{аііов  о5Е.ш.яБа   Бериша!.{н  в  н,евежество  в  областтсі   ш   фі,і-
лософ!iята,   но   не   h/lО}i`:zl   ,Г1а   Ш1.ПРар`и   ВСI/ltП{I,I   И3ВОдП   3а   :{аРа{(теРг`   На   ме}{{-
і{ународшіtl   опортюні,ізъі,[.   ОсЕен  това  той   ііе   в1,1наги   прове;1{даше   г1ос,іс.
довател1-:о   піэшщиflа   і-!а   шцэтш.iпостта   във   фиdіософията   н   нау1{ата   и   і,із-
падна   до   1,і3Еестгіа   степен   в   обе`і{"визъivl,   т.   э.   разгdіежда   {|]I,ілоссфсі{ата
идео.,поп,!ііеска   борба   вчLН   от   !{.,іасоватcі   борба.   От5е.ія3ваI','н{.уі   греші{ііте   і`1а
Пj-іе\а,Lюв  в  i{.рI,ітш{ата  на   iэсв[,Iзпt][ш3t`,[а,  Ле1і.ш  посоLіва,  ііе  П.,іе.-ссінсв  іJ.рI,I-
п,п{vр,а   н.с`окаптпаііството   повеіIе   t>т   по3I,шиит,е     на     вулгарните   мzітер-иа-
jlпс-тп,   отl{оjli{Ото  о'г  д1,1€1.|е!{"ко-матерш,}.'1истичес!{о   гjlедиЩе.

БОрtiа'га   на   Пле:{апов   срещу   ер,ропеI.,.{с1{1,1я   н   р};сI{і,!я   опоріюгп,1эъм   и

L`е13іізпоЕiпзъм   в    р(`.(5от.:шLIесI{ою   дві,I:;i{f.ііие   оi{а`}а   гоjіямо   Iзt,іияIіпе   па   бОр-
бата   і,1а   1іашата   ііzііэтия   срешу  обш`іделството  в   !{рая   на   мипаjіото  стоUііе-
ті,1е   и   оі`обеііо   в   11ача,юто   па   ХХ   веі{.

*
**

I{а1{то  в   боit6ата  с   парод1.іи`іестр,ото,  таz{а   и  с  дру1`ііте   антимар[{сист-
I{и   те`[еішIя   и   с{рці[цzшпt,і   ПU'Iе:{аIюв   отстоя   марксі,Iзма   и   особ{.;ііо   м]р!{сі,1-
ст1(ата   q)иjlосо(|)ия   и   ст`щевремс`ш1о   і)а3і)tібо"   редицсі   въпросиі   па   марі{-
спст[{ата  тео|)пя.   Голеш,1  сс1   з€lсU-lугllте  т[а   П,/1е.{аНов  в   неговото  та`,ltlнтлI,п3o
гюfіуляі)и3пр."е,  з[іщі,тпі,  t`,6с>с!іо[3авапе  и   ра.п,раі5отване  оснопитс`  ш   м  `р1{.
сиtlесі{zіта       фн,,гюсоt|tiіп    -ди€іt,'Iеі{ти`іі`сі{пI   ш     1іс`гог,иі[еа{и       vlі``гс`і>п:і.,.Uі  гъм

в     і)е,щш     гірtjпзведеішя,    `і,ас;1гсішп     марксш[еска1`а    теtэріlгi,   пз`,'[UZ;{(шI    с
іtядItа       популtтр[іг,ст,    прг,ш,1'ги    с    по.,іем![чссі{и     жар      и       I{рI,ітt,Itтес:{сі    uеле-
}(аСОчепі)L`Т,     с    Обі)LізпОСт   и    е3[і({t)во     богclтСтво,    ГЬ'1е,`{апов     дz`ва     дъ`ібо!{о
l,[3U-юженпе,  кош{ретн3аilия    и   рcl3работI{а   н.1   въпросите   на    ,\[fl|эт{с!1'Iесl{ата

фI,Iлссс`фия,    по.,іIіт}I`{есt{сі.та    ніi{оіiо,\,,н,!іп    и    1іаучния    соц!,іа`іиз ъ.\,L    Тоi'I    3Lісfіга
и  рсізработва  редща  tljиjіосо{iэс!tи  про`'jлеми  1{а'го:  основпш  въпрос  [та   tРіrl-
'тософията,    борг5ата    [1а    д,!іа,іе:{т>Ii`:ата    пі]отив    ьtiетафизи,i{ата,    гробjтс_`.\I,m

эа    .vlатерията   и   дви;I{знн``=тгj,   3а    съ3i!анието,   3а   познавае,vlостта    {1а.  ср,ета,
за   обеt{тнзнатtl   'riсти:,Iа,   3а   д!,|,1„lе|`т:!г.[ескатz`   и   (|)ормаvl!lа   ,гIот`:i'`:а   н   lр.

ОСс)fJеНС|    т.`,ажно    знс1'`[еп}1е    3:1     мtlрI{шчгLL`Z{ата     фи„1ософ;1Я      !,1\Iа     !(!iН-
1-ата   на   ГLlехcl[юв  „Къ`i   втэпрt)са  за   ра3[з:1т:,1ето   нtl    мошiст',lч`:l.`:`='iя   г,`,эзг,1С1
3ъ!э,`{у   исторі{ята"    (1895   г  )`   3а    I{оtітэ   Ле[шн    пиш.е,   і1е   сtт   тая   i{ні,iга   са   се
зъзп.гітfiрцLііі    це.і;i    гюіtо,іс:~[ш    р},`с1{и    :\тLірі{сiiсти,    а    :нU,iе    ще    :{сі.:,i{\э``,!    ~    :уі    tіе-
"    поItо.іёtп,Iя    6т,Uігаэс'{и    .\іIаі]т{ст!стI,!     Б    i[е;{    ГLіе.`{,э`.!ов    .іаза    гэt{\`,... L-,іт3.ніа
кэі,Iтi[ка    Е:а    и.і`еа„т,!3.h.,iа    н    б.іестf{ша    3аLтL,:та    'г::а       диаU/іе!{т!,нес;`:пп    }Y{€і,тер'r!а-

Ui-:1:3Ъ\{       Т}JТ+{    тСй     до!{а3а.`     че     ]`I,Iа.lе,I`:т{:ческTLqт     И     исТОРИ'!е'=;{И,Г  f     .`\,/L1`Г+:l=,ZL`lЛZ-

L.,'L`,і     са     віісш-е     гг+t:т:,і;т`'{=:-п,[е     ніа     на:,'шапре-,і:iшазата     нcіуш`+а     м'Lтэ.і,     и

і     В.    zZI.    UЧеL.z,i3J,    Съ.`1.,    і'.     1.5,    стр.    22,

3       Hom    Fзт`е`іе,    кн.    п



дава   :{араі{теристш{а   на  теоретич.есі{>іте   изтоLшшіIі   'ш   марі{с1і3`"    Пле.`*
нов  разяснF,ва,  че  і,iатериа.і'.,ізi\гDт  на  Мар«  и   ЕнгеUіс  не  е  просто  повто.
Dеніие  на  материа.іистичес,{нте  уч.ения  в  миналото   От  тя.v`  той  се  отUіlіча.`ва  със  своя  диа,іе1{ті,ічесі{и   характер   и   матері,IаU"с"чесI{и   разбі,1рания   F.а

историята.   „Появяването   на   материалистичес!{ата   фtі.іософия   на   Марlк
е   истинсі{а   ревоjіюция`   най-в€лиі{ата   ревоjіющIя,   {{аі{вато   знае  іісторията
на  човеіш{ата  мисъл."

пле.`анов  посочва,  Че  фИЛОСО_ф_l::Т.?^,Т,?^ :[цаяРт!{яСИ3б\:,аDбеа.д:ЁбиОа'.:пОе,{:%`{::

:%%:F:л{:е::еа;:и:ав,:::3о:с:фч±:ь:ч:[е2::,яг;.;U2LU±е,::ол;юи:п_ь:%зЁЁ]тяаmб%€[%тв,#Етиоа..T2ктиче.
В  свсіята  книга  „1{ъм  въпроса  3а  ра3внтиIето  на  монистическия  въ3-

глед  і{ъм   исторьіята"   П.іеханов     разяснява,   че  Маркссівата     гюUіитичесі{а
програма,   както   и  тая   на   народш1чеството   иi`t[ат   свои  теорет1,ічесі"   из-
тсчници,  и то  противопоjюжчи  ~  основата  на  първата  е  материализмът,

%стНОариВ:тОаРа:оади-доИдпе3:П:{:;Y:оТс€вааМЕаgеаТ:ЕИ:аiП,'fОС:g:{%t:{ОоТсО"тЕа3€{:Раg%шНеа.
ственото  ра3ви"е  и  към  правилна  револ1оционна  та!{ті,п"  Оh.ова,  което
е  характерно  3а  и3следваниqта  на  Плеханов  в  о6ластта  на  т,1сторичесі{ия

Ё`Ё::егРgИа:н:и[ЁЗтаЪрв:ам:gr:r|ЗОд':деа::р:::3:|;[рТ:а:Ро];С€rЁи?lтЁе:'п:р:и%[:н:[]h:|iаt;еggТЁ[:;сатО3в:еri::о[и::оВеЕНа:3:Нgе;,{
не  винаги  оставаше  вер€н  на  тсіва,  особено  в  по-късния  период  на  своята

ПлехаЕюв  обстот.ш  ра3работи  въпросите  за  връ3ката  между  битие-
д€йност.

то   и   мисленето,   политиі{ата   и   иі{ономиі{ата    Той   пиuіе.   „  .   А1{о   ра3вш
тието  на  обшествените  сили  довеji{да   към   няка]{ви  съшествени  променіі

:`Qg,::Т%Тg:iСеКнаиТяатаСТЕg'{:8Еаес::е39[тШееСкТiВ:сТиО,'таоВсСеЛ::№С[Те%Ияеи[{%сТ,ОхВи?{аИтаВ%Ва
ТЁаЁ;;Ё;::3Иi:еiО;;ЁЁ;Ё:агРЁЁп:ОЁдЁа::::ЁдЁЁ;ЁЁВl:Ё:Ё;н;ае:}Ё,:§ЁЁ{ЁаТi';аТЁО;ТЁ{:Ёi;;;г:ЁОЁ:Б::;Е:::Ё::а:iЁ!З

го  тя  да  може  да  играе  своята  веjіиі{а  роля,  тя  трябва  да  бъде  разумнtа
идея,  тя  тряби  да  умее  да  схване  и  и3ра3и  действителния  ход  на  исто
рията.  При  това  условие  идеята  е  непреодолі"а  сила    В  противен  слу
1!ай  тя  Слу1ки  за   и3то`1г1и1{  [1а   слабости,  на   ра3ОЧароваНиЯ,   на  уМствено  l1
нравстве[ю  падение . . ."

гресивТ+Ли::а:g:иб:[аУбоебд:::тЧвеот%ОРW::?каеНдааПбРъОдГеР"`}4::Чеа:%а,'{Л{:::iт%ат:Р€:
освеілява  от  [іат,'і-революшіонната  теория,  а  това  е  теорията  "  "к  и
Енгелс   Той'  гюд.iертава,  че  „бе3  революционна  теор"   не  мояю  да  і"
революциотігю  движение   в   истинсі{ия   смііісъл   на   тая   дума"     Прсівнлен
идеал   е   са№   оня,   і{оi'іто   сjтговаря   на    и!{ономі,іtіесm"   дсi'іствит.е,ііIост
t{Jэйю  се  основава  ііа  тенденIциите,  на  заі{оіюмерностите  на  обшественото
Ра3ВИТпИU:ё{а.нов   решител,.О   възра3ява   ср€щу  они,q,  коm   не   ВИі1{да.<а   ОТ-

нсс'Z[тн  [ата   саімостэптеUтн^Ост   на   иjзоUтіо"ята,   і@   разг.ри,ва     прfiчините    за

IV,   стр.   18   от   речта   Еа
L   .      эJ.      >+.--`___     _       '
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3t   Е.   В.  ЕU=ле::±ааИнООВв',  СсОоЧч.,  Тт.  `Т|V;,'   ::З     2'З±.

'   Г.   В.   ШеЕаЕФв,   Сіэч.,   т.   lL   сер.   71.

`1    Г.    В.    Н,1еХаjl0В,    СОЧ.,    Т

ските  сощ,iа.іі-іи  с:{защанLш  на  Н

Плехаиов  .Фи.іософ-

ВИСТЛМ!%ТаоFдае::е3.J:;[ГаLli{Тоа::иFь`['а\[:[:±'`ОвТОсt:3F,.::#,?_3Нзае:gн:::`д#:]ааг,:с:и`+е.
о6особявагюто  на  идеоjіогията  в

Сж'::::еУ:е#i[:о?п%гРи°:ПтЯаТарНа:]t`,Чт::%Ве::а,€З%gi:сОтf:{ОЦт%-:а:Т:,ч:с,:е:[НпО;:а?`:gtТ

чано  от  иі{ономиtJ.еското  ра3віmіе;  то  е  свър3аію  и  се  о6уславя  от  ,%ж

:3ЕgеНабоПрРбОаИт3аВОwfеС:ВдеуНИнТоесиОтТеТ,:[ТееН:'аЯно]:ё`таоСОЁааТ%робгО!Эебс?]в:jияОбо%iС:сВтОвТеОЁ
с:?:тйвепнросттирвойон,iялеIi:Е:Овппрреадвсt:J:нвёlярваа:гv::.,:ii:е.:!,вяъ:3,:есасвзоаетпор::Ё3`лея:::

%%ТрОбаН:еПЕ8ТжИеВОдРаеЧбИ::H;ееТ{З{f,:{iПаа,С!;:{еЛ€дбЧ.:Ё:а::Ё:i':'`FЧает`{#:{Вт%Гnаи.

Плеханов  воюваше  иі срещу друго основно  схваш№  на  народни-
стичесі{ият  начин  на  прои3водство.

ците,черешавашаролявобшзственотора3витиеикр"№масите,а"

g?g::i"N,Ii,g3ст:{т:`аоттl:т:а3%,:;3::?:е;lаазвт:i.f.1сеi:аFааt:,6ящеттlвеdхтаон::оппрроетд':влояп8i

:;'{3этТс:иg,r;:а;;чИЁ:осі::рiЧзОі:В:;Я:'f:Ё:Г;iі:цОа%gi:еIгСgа:,%:і:И:ЁI,:Ё:lмЗъ:тТОЕРОr:l::::З'т]i'Ёе;::аРдтОВаЁН:Ио:р:

ба"   Плеханов  разяснява,  че  ду`Овната  история  на  обшэството  Ф  обю

::`оВfяfиМс:ТОерРи{:атЛаШ+Т:йУ::ПтОрВ:`:{рНиати::;:аЫЗд:[ааjT#:тРF?tТеаскИитt:еиМ€;g:[:т#вМиЭсНтНи°.

iеиС:{ИвъСпХ;Оас#}Ил%х%Ё8`:Уи:[лСс::аРИвЯ::о%:еХ$[?:меt{+аrfтОиЕg:'[Тз°вНёдg[::{яУ:,%ъ:gЕ.

:{р?,скаъi:лЁ;:пвнр:отвс[lаеот:о3бнgа::мяо::а:с:т:г;ч:еgсi{Ё;оясч:е::гн:аеч#есн::ъg:и:яутна:fто:бlрЁ9:{та;`!н(а[т8:5д:й:

ност  на  и3ты{натил-е  лі,1чности  зависи  от  това,  докоUіі{о  те  пр""  раз-
бираті{ореннитенужді,інаобшественотора3вит№иIусловията3атя"ю
удовлетворяване   И3тъкнатата  личност  е  нера3ривно  свързана  с  масите,
със  своята  прогресивна  дейнсют   тя  способствува  за  ускоряван"  на  об-
щественото  д"жение.  НО  нш{акъв  велик  чоIвек  ніе  мо]1{е  да   нало`л"  "
обществототакиваотношеtіия,коитонесъответствувынасъстояниюна
П:Рч,:;т;{о%:ii;:дтТв:КЛаиi:niб::#::i*{О%у::биОп:ji::!;:!э§J:і§::gЁ:і::я:Р{ч%е:gг:,=#l:Wtт:]:иИ:ТтИУР:F:И:ТН::;gе3:

%:€ЪаПОс-тРаанНаОтИвП:;дш:gсРтевеgи:8У::`[l:шП8,:#`Крдаа3::ggт{:8тОаМеtГаИ'т%ОяИТвОъ:3ggt:
от  Плеханов  са  ценен  прtlнос  в  марі{сiічесі{ата  теория.

Не   може  обаче  да   t.іе  отбеjіе`,і{им,  че  тия   правиjіни   ра3бііtрания   на

FоЛерХъакНоОвВоЁс:::К:СЕgгЯоg:тРаИ'Одде,o::о'::ГОЕ';%3']{tИ9ВОО5ТгН:[::f{:gа:}{авП[°€`[Ч;дгО:аЕ:пJ:-

;%%%В'и;3::иН:ъw:,Он'::ТеевПРраеВ:{оЛлН:ц:[%нОJ+иет[:Ис`и:пРиаlТаеРgу:[?аЕ:В%Ла]3оЦтИнЯ,Т`;ёс%:

ГОjlm   е  3асл:tгата   нIа   ПЛеtанов   в   пОПУлярп3I,IРанетСl,   обосг1овава
класа,   в  сt,ілііте  на   руския   нароjі.

tlе1О  И   Р<Щj<1бОТВаHето   flla   'fiЯ!~ш  г,ъilРОСП   Г.а   Матер[1аЛПстг1'-1еС!\ата   д11аЛЖ
ТИi{а  Ио,Ё:LtвОе:ОфрС:`.i`тЯа \:а:еаРрИоа]J:]'`:tЭчЪе\с'твото  гtvт,е:{анов  дава   гюпуjіЯРНО   И3JlО-

жение  на  основтлте   на  марксическата  фиdіософтля,  разясн,іва  съшно"

1     в;1(

2в)к
Гг.Вв.Пп:~:]%{±:`i['о:_з,СdО;Тu.'чТт.V:Т{±,Т.с:;Р23%:



іJа   мар1{с}1чесі{ата   диа„Iе|{тнl{а   и   \іарксичеі``кия   фиUіософски   ,vlатериа.іи3ъм
і1   посоч-ва   тя.хното   значенj,іе   за   рево,т1оционіюто   работничесі{о  дви>{tеніие.

В   статията   „1{ъ.`,,{   6О-те   го]ши   от  смъртта      н!а      Хегел"    (1891   г.),   в
п[-tед!ісловIIето   к±,\і   труда   на    Ен.ге.,чс   .,Лудвиг   ФснЭі-€рбах  .  .  ."    (1891    г.),    в
.1`:р}Iти1{ата   на  ilашI,Iте   I{і]i,{"щ",   „Очерци   по  іістс>р+тя  на   }{атериаvі!,IзЩ
3а   !{ОЯТО  vlеНI,ш   1{а3а.   lte   дава   п"ьлно   п3ло}т(еь'1JIе   На  дИале1{ТИчес1{Ия   мате-

риcілI!3ъ,\,I,   и   в   др.Vп,і   прtti,Iзведенпя   П.іе.`анов   !ізітага   диалектичесz{ия   ме.
тод   Iia   і`.'{аілю   і1   Е,гIгеjтс`   по,l,\въі],,ія   ь-а   i{рптш{а   метафiIзш{ата,   като   гю+і-

:,:,:{ТиатВеан%еk°еЛрЕ:i',О'::О::jа:п::{::т,']+{!:;аНеа„да`v{чагJ:%[;ТаШ:ааТаревТо?чй:i{::::«,ПОиВТ<арl:,Яi
т,'1.\':`іва    от   позiтцt,ште   ,Lи   дI,Iсі.іектіi;{ата    б},.ржоа3ните   евс`люцI,1ош1сти    във
фЕiлософи,qта   и  ."беіэаU-ігше  реt|эормис",   Itато   прави   р13вод,   че  едните   и
jI.ругит`е  отричат  революцията.

Плеханов  разкрива  про"вореч1,Iята  между  диалектическия  метод  и
идеа,пiстичесI{ата  система   на  Хегел.  Той  доказва.  че    абсолютннят  идеcі-

iП:`сЗ[:,;''м[:':оZ.еБеЛпрИодтВиаводпОоj,:Ое*?{%t`т''Р[:{аМОх::'е:]Т:`:?аОт!iеЧг:]дееаСл;::::]:[:[:]{ад{`!Ё;::;:::::
тика,  і{оято  обрича  съвремеjl[юто  общество  на  неподві1жност  и  3астоfl,  то
материалисі`ическата  диа.'1екти1{а   на  j\'lарI{с  и  Е[1гелс    е  основана   на   без-
граниtшото  двi!;кеш,Iе  іі   рcі3витие   Iia  обществото  по  пътя  на   борбата   на

::g:;іИаВрО{<:`с:`'#%.аЕfОавТ3а%:tрбиОвРаИн:р€#':{вОнааЗi]аИТверъИзкНiаР,:дтНеИОЧреиС:{:]аТенаКi#:БЕz:

рЁе:Р;еаВнйО::оgі:а:;:`::аН:иТЁI;фг:е:п\:::у±наi:;і'чЕнаеоНт:оо:°;;=адiй:6:::;:i:а::дgеЁсаFв3иВте:Ё:[аоГ:;а:Ё-аСlЪ:П:НУО:i:-
на  страна,  и  неI'iното  революционно отричане -  от друга."

Плеханов  отдели  немалко  внимание  на  историята  на филосюфията
и  вн€се  ценен  пр1,п1ос  в  създа1зането  на  научната  мар1{сическа  история  на
фнлософията.   Той-   ет-Iе{jгшно   разобличи   идеалист1,ічест{1,1те   схващаі1ия   3а
история'га   на   {!эилософ1,1ята,  които  игнорираха   3начението  на   материали-

;gда;ОНвп:лО:;;[:шоЁ,€::]}[,t't::;ёЕи:Ёе:::КХнаа3ИЁ;:еР8:б:я?аLеНЁиб:еаЕЁ:№;:'#:,Тр:#а#СтГр:тЪ=%оЬтI::::i:

8;%%ТцОусТиядЗ{еа?г[:%`;РаЪл:,[;:Тме'п%ТезВ#[;}Т%е,:,аФ%Ё€g8аЖх?асНегТоО*я,%%ГЛп!:}::['i':Яан!:
той  ра3глежда   съіцо  така   Кант,   Хегел,   неоk.антианството,   Юм,   Фихте,
МclХII3ма,   бергсони3ма   и  лр.   П.1еханов   раз1{Рива   клclсовИте  ос1юви   и   ро-
лята  на  идеализма   1{ато  едю  от духов1"те  средства  3а  госпоііство  на  бур-
жоа3ията   ніад  трудещите  се,   разглежда   отношението   между   идеали3м;і
и  религията,  особе`чо     в  проиеведенията   „Очер1{и     по     истори;{  на   мате-
іэиали3ма"    и    „3а   така   наречените   религио3ни   тър!{аIния   в   Русия". То}'!
беше войнствуващ  атеист.

Поч"  всич!"   произведения  на   Пjіеханов   бяха   преведеш,1   своевре-
ьіенно  у  нас  още  в  края  на  Х1Х  век  и  ніачалото  на  ХХ  век  и  тия  негови
марксически  разбирания  твърде  помогнаха   на   нашата  партия  и  особIенtj
на  +чашата  марксичес:{а   интел!,iгеI!ция  в  ра3бпранията  на  мLі,Dі{сизма   и  по-
специално   на   марксичес1{ата   фи,іософия.   Те   също   та1{а   и.маха   огромно
влияние  върху  бор6ата  на  нашата  партия  за  чистота  на  маркси3ма  про-
тив   буржоа3ната   и,[іеология   и   всякакви   и3вращения   и   фа.ішификацията
на  мар{{си3ма  в  нашата  стра!,та.

В  Огромната  работа  3а  гюп;у.іяр[іi3гIраНето  И  О6ССНОВаването  на  исто-
рріческия   ьіатерй-а.іизъь{,   а  също  така   и   з  ра3работзането   па   п;Ij.{сш   іі.сm

'    Г.   В.   Пле..[аzzсв,   соч.,   т.   Iv,   с'тр.   9З-94.

пUіЕ.`{.і`fit^jБ   _   =F_.іЁЖіп   ,v`..`рт\г''j;,iст   и    !JЕ3tЭ.ГlЮЦИСНЕР                                             З7

вI.  проблеш!,  още  в   п€рпо,ііа   на   €}Гj-те  годи[іі,[  на   `,Iинаvіия     век  ПUіе.`аніов
іопусі{аше   I,i3вест'нн   гi]еш{{іi,   ко[іто   бя:{а   пгшсъш   и   на   друг1і   наі'±-изтъ1{-
нати  теоіэеті,цр{   рE\   П   Izi!іт`т,.н~-іціюнfwі.  Тг.i{   и3гіадаше   в  догматiіз"   1,1   с::е-
wt`тнз".`   iie   в!1гаш   :`'t.iееше   ,і,і   прiLіага   правILіно   марI{спз!,іа   i{ъм   нові,1те
iісторpічес:`:I,і   усdтіэг,пя   на   рет,о`іюцііонната   6ор6а.   И`.Iіенно   3а   тпя   нецоста-
'іъщ   Л.енин   често   і{р:,іі ш{:`,,'зс1ше   Плехагюв.

Тcn.i{а   напгцшер   даj`!зшят   от   ГLiехсінов   аIiа.іиз   на   рус1{ите   о6шест-
вент,1 ©тI-юшен!iя -рcl3в:,1т:1ето   на  !{ап;IтаU1и3ма   и   1{ласовите   отношения   -

:;:[i{``:3Ръ:U:ВаО:]сТтер:]::3::]+''БОji.:;{;`;,`:`:Я80::е,е9:.:З:Нiо:'н?,::``п.#х'::%евСТие3НднСгХне:
tіевернI}!я  тезис  3а   г!евоvі:ошонността   на   рУСi{ата     либеРа`.іна     б}і-і)-Z!(Оа3ия,
!{оi.[то   впосjlе.1стБне   стапcl   1т3,\-оде!`   пун1{т   за   ОтР!,1ч.1не   на   хеге1\,1ончата   ро`
.1я   п|а   г1роЛетарl1ата   в   пре,1стоя1Штс1   РуС!{а   РевоЛюц11я.   ВъпРеI"   l,I3исz{ва-
I{ията   m   марксі,ічес1{.іта   дI,Iал.ектш`:а   3а    і{онI{ретен      нсторіiч,есі{и    подход.
ГL'It`ха!-іов   ьіехаI`IичесI{i!   гцэсіі=іся!_т.іе   в   Р.у.сия   3а!{ономерностите   на   първпте
бур>!{`э<і3ш  ревоjіющ,пI   На   3,іпад,  Iіаче`jіо  на   коііто  стоеше  і)еволющіогіна-
га   бур}{{с\fі3iтя.   Тая   I{оі`)е:ш   гi)еш{а   6еше   нdі?I-тясно   свър3ана   с   нера3бі1.

ргiігето   на   ревоjі3ошіо!шата   іэо„Iи   на   се,t.Iя[іите   в   е.свобо,іитеjіното   движе-
l-шеt   а   L`ле1ов€iтел1ю   п   с   ст!)иЧане  3h'аче!-1liето   на   съюза   на   пролетариата
със   селяіп,тте.   ПлехcіIюЕі,   не   разіjr!раше   двоf{ствената   г1іэирода   на   труде-
щите  се  селяi,{н,   I{оит,О   бя.`{а   ые  с€:і..1о   т{-Uіаса-собствеI{ици,   tю   1,і   угнетени  оп`
гIс,r,{епlинпіе   и   і{апи'гаvіI,IстIIте   се.г1,іпи.   Тоf!   не   виждаше   ревоvіющ,юнните
въ3і`tо`,i{ZIостi,і    ш    се.'1янтг`.е.    Таі.'!тва    нсIпі]атзіLгігш       схвашан1,ія    3а    селяните
th`.llzl!j!е   [,1   в   н.zlнIата   п€iрт|,ljl   пРе3   те.``гLчlш`и,q   пер1юд,1/1   то   не   бе3   вUlиянIZIето
11а  Пле,`анов.  Не  е  таi.іна  също  така,  че Плеханов  іізпадніа  под  влі,1я[іието
на   l`согрclфи3ма   да7I{е   в  т111{ова   це:,1но   Г1ронЗведение,   ка!{вото   е   „Към   вЪ-___________,`       тэ     ..`г._

Ё_               i`;;о;.`iu;:`.;['а.;-в-i:I:i,IТэт-;--I-I а-м о Еп.IстIIчес{{ия  вЬзглед  р_ър_.у_ :I_с.iз.?.I:I.я:^а ".„Рn.нhе:,:-t.I,\J\.cJ     \,\+      I,\,\ ,-..---  _-_      ____      _       _

впте   [троI,13веjі`енIIя   и`іа   и3вестно   поjтіепяваі-іе   на  -дIiалеі{"I{ата,   неразб1і-
рtіне,  че тя  е  и теория  на  по`3па{Iието,  и  лоп,і1{а.  Срещсіт се  и  неверни  оцен-
і{1,і  h-,і  отделі-іи  философі,т.

вш{[,;-,:[ее3Е:F'{':[:[Т.`:`оОсоОг;_Тw:::,{[`.Ис,ТсРгУ"нГ:'еШО:t.}'ч:[f,::Поа6ОлС::'{,#Леп``иа±`:Ввбе.'Ь2О]СТг::-
„  . .  .  Струва  мI,{  се,  умес`шо  е  {і.а  3абіе.іежа  за   младите  mрі.ийm  членове,
[|е   не  може  ,,lа  стtlllеш съ.1натэлсп,  l,Iсти.нс!{I,l  комут1ист,  бе3  да  и|зуticlваш  -
ц.vіе![+[о    да    !,і.3у€iа.заш    -    вс1ііп{,о,    нагп,ісаі1о   о.г   Плехtіiіов   по   t|]нлософі,Iя-
і`а`  'і.ъ1.'1   като  то13а   е   наZl-хуt:аDото   р   цялата   ме]:.{дународна   л1,ітература   на
t,{арксизма."

$

**

П,іеха1юв   е   ед1ш   о'1'   нLій-тал:ііIтливите   руски   публицисти   и   литера-
]урIтZі   критици,   гоvіям   познавач   на   световніата   художествена   литература.
то[°{   mюяв},і   особен   !,інтеі[)ес   к"   нстог)ііята   на   и3!{уството   и   Jпі'гературата
и    и3в-ьрш;1    шшL)о!{н    на!/'ш,I    li3сu'IелваlIи|1    вьl),v`у    прои3хода    на    и31(уСтВО-
то,   в'ьрху   и3i{`і.ството   и   лI,т`э,ратурCіта   на    ра3ннте   народи;   иінтересува   се
от  с;біщ!те  про6.іі`м:,і  на  естеп,п{ата.

Литературно-кри"ческата  дейност  на  Плеханов    о3наменува    осо-
і3эн   гіг;.врат   на   г>усI{сіт,і   естег:,Itг:с!.:а   ,\it,ісъ.і   1{ъш   март{си3ма.   Таi{ива   рабо"
на    П.іе:`{2,:i(jв   It:,іто    „П.гіс^\ііа    6сJ3    cі,-!рес",     „`Из!`::,.стЕо     [і   обшествен     ЖивісіТ..,
.Про.;lет;j!)сz(отс,    ,lв:Vi:+{з[+l:1lэ    и    гJ:,.ржоа3-fюто    и3куство",       „Френс!{ата    дРа-
матическа   лiтература   иі   фреh'сI{а'т`а      живсtпис   п,р€3     Х`V.Ш   век"   и   други
u    се|)!IIiЗt---|     т1l:.:!-T:оС    в    i1,.``itЧ:-атzl,    .vLll).l`'С|,illесl{а    естет1,н{а       При    ГjаЗГ,lеЖ,lаНе

і    В.   й.   і~іеЕ:zLЕ,   Съч.,   т.   32,   стр,   84.



на   въп.р,оср1те   на   .і;1терат};.рата   и   изк:,.ството   Пле,`{а.чов   изj\`:сж]`а   от   пріlн.
циг"те   h.а    историчее1{ия   \іатеіэi,іcіл,і3ъ.`.L   В    „П:Viс.vjа    6е3   аjрес"    ГLіе,`;аног]
гiаше:    „Аз   съм   д~е,-і`5оі{о   убедені`   че   отсега    нататък   крЕiт:UI:tаі`а    (по-точн{.
нzl}-tJшата   теорFIя   :1а   естети1{ата)    е   в   състо.qнті?е   _іа   се   двн7I{!,1   нагіред   саi+|о
'\-а"   СпFл::::'+?:в Нраа ::{аг,Т[?Р3f:ав.:[]::тТь:{оu-сетСi{аОТн:а ?п::тбе';,?а:;;j.,`Чт%  ::СТj%Р.;\;:::а`;[о  от  об.

іцествсtli!я   жz,івот.   ТоГz   обоснова   ма|жсическото   с:кващаIiе,   че   I,1з1{уството
е  отра2h'ение  на  деі.,.Iстi;нтелния  `1атер!,та.тен  жIIвот  на  обществото,  и  остро
!jазI{рі]тик}'ва    идеа.іjiстичесI<!Iте   схващ,і.IтиfL,    Че    iJі3!:устзото    і{ато    осо6ен,а
форма   на   чове1шката   д}..ховна   дейноСт   е   НеЗавl/1Си}/tо   От   обе!{тивнщq   свят.

С  възни1{ването  на    кjіасите  и  дър;I`:авата   опре]е.іящо   3наченне    в
і[с.торията   на   и3і{уството   приjlобива   класовата   борба.   Из!(.уството   се   1,13-
ползува  от  господствувашите  1{..1аси  в  качеството  на  !ilеI.'Iн.o  oръжі,Iе  про-
ті,1в  уг`нетените`  Сdіедователно  нзкуството  не  може  да   не  б'ьде  тен±енци-
о3I1о,  щом  1{ато  е  оръдие  на  класовата  борба  и  `.іогъшо  сіэедство  3а  въ3-
дейС-``i(ИаетоВЪрРаХ3Т{рОиб::е::ВоS:g:тgИв:DОъТ;[{а ,  ]{оято  съществув а   между   матеР !I-

аdіната  обшестве,чіа   ба3а   и.  изкуството,   Плеханов    подхвърля    на    су-рова
1`:ритика  вулгарно-социалистическата  теория   на    I;1зкуството    на    Рошков,
Фритче  и  други,  които  и3веждаха  съдър2і{апнето  и  формата   на  г1рои3ве-
ден;1ята   на   изі{уствUто     негюсредствено  от   материалното     про[,13водство,
Той  тю!{а3ва,  ч.е  истипското   и3Z{уство  трябва   да   за1{лючава   в   себе  си   бо-
гато  обществено  съдържание  и  виссжа  художествена   форма.    Изі{уств.о-
то  и  литературата  придобиват  обществено  3начение  само  дотол{овcr.,  доь
КОЛI{o'го  те   и3oбі)азяват  обшествения  жиВот,   предclват  действг.Iята,   ч}..вст-
всіта   jiли  събитияі`а,   і{о1,Iто  `имат   важ!-1о   значеI-1ие   за   обществото.   От   тая
ГЮ3ицИя   Плеханов   1{ритикува   бе3съдъРжателнОто     ф|оРМалистическо   и3-
i{уство  на  реакционната  буржоа3ия  и  високо  оценява  новото  {,1зкуство  на
трудеіците  се  класи,  наситено  с  богато  съдържанI,1э,  стремяшо  се  към  съ-
вършена  ху,іоiі<ествена  фор,\4а.

Слелваi`іі{и  револющ,юнерите-дем.о1{рати,  особено  Чеіэнишевсі{и,  Пле-
Х;1НОвотстоява  и.дейността   в   и31{уството   и   .1итеРатурата,   I{ато   по1{аза  со-
ЦИаЛнИте   при,чини   3а   бе3и.дэйността   в   иЗКУСтвото.   Те3и|    Пр[,[11Ип1,1    според
НlеГс,   с`е   J{оренят   преди   всич1(О   в   буржоа3НиЯ   Стро+'1,   1{О1?lто   заI{р1,1ва   3а   ху-
дО`Л{Н11цнте  и3точнI,tцj,Iте  3а   идlейно  художестВеГ1О   вдъхнове1-н/1е;   то3и   строй
fтсjражда  буржоазен  инливидуализъм,  прави  художниI`:<і  глух  гто  отноше.
гп,1е  на  това,  ко€то  става  в  обществения  живот,  и  го  обрича  і.Iа  безгLіодпи
jl},`'l-аFия   със  съв'ьршепо   бе3съдържателни  ЛИЧНIи   преживява1шя   и   боdlе3-
I}енс`-фап'гtістшесіtіI   изм!,1слщп.  Тук  са   източпищ,1те   според   Пvіе:{а+Iов   на
деI{аде1.Iтските  увлечения   и   сгtло{,IнIостта   към   мистицизъм.

Плеханов  и3ка3ва   ценни   мис,іи  върху  ндейността  в  л1,1тературата  н
неI','1ния  класов  характер,  а  също за н,еоб.`{од"остта  от  съ3давcінето  на  кUіа-
сс,в€і   пролет€,рс1{а   лите,Dатура.   ВсяI{cі   об1цествена   і{Uіаса   според   П,іеханов
има   своя   литература`   в   1{оято   тия   класи   влагат   свое   собстгэ,егю   съдър-
•^t.аI.Iz+е,  тъй  каго   вся1{а   обшествіена   і{,іаса   і,1ма   свое   особено   поjіожеш,Iе   в

ОбШеството  и  свои  особени  въ3г.1еди  3а  света.  СаМо  оСвобс>д:,г`-еUlf:i,Iте  иде[,1
на    прсtгресивflата    кUтаса``    на    про„іетарисі.та     са    ж-пвотво,гjен    !,і3тоLтгп,п{    3а
РZт.3ВIl1.1іlеТо    на     113!`'.;V.С'ГВСТО.

ПЛе,\анов   3аш1,1шава   новаторството   в   и3I{:V.СТВОТО,   Когатг),   ху]о7I{пи.
кът,  і'Itгітерат:`,рш,lя'г   работнш{  тяс1-іо  се  свър3ват  с  с\бществени,і   ж1,1вот,   до-
ЛаЗ,'iі`  Човото   i,і  го   п3р;j3яват  в  гвоите   пРОИ3Ві€JеН:уТ.,q,   fЮ  ТОI'1   съiцо   таі(а`   рег
шшел"  Осъ;I{.іа   „човаторстзотс"   1{ато   тгjва    ,LIа   уL};'€інстziте,   i{с,г!тэ   пренеб.

регват   идеi'{нотс>   съдържtі-гI.,Iе   на   из'{;,-ството,   отзр'эL=ат  с,е   с,т   р€.аUтгшгl   7ки-

`    Г.   В.   Пле:tcінов,   ГLіс:,`tzа   бе3   а]р,=-са,   Сочч   т.   :{i`V',   стр.   З,

вот  н   ,``іт,iназ,.іт   в  оt`>.іасттэ   н.а   „ч:іста.та"   tLіорл,іа.   Тия   твърде   в`а7к,ш   и   иhте-

|)есни  възг,,1ед1/1   нlа   ГLlе.\аI-IСtВ  3з  естети!{ата   са   3апа3li`,lн  своето  3начение   и
сега   в   бор6ата   протнв   с-ьсреі\іенното   упа]`ъі{г.о   б`\р:-і`:оазно   и3к:\;.стзо,.

ПО-1{ЪСно  Mе:1ШеВlziЗмът  На  Пле.`{{1:.1ов  !1  неговото  о1`стъпUт.,ение от  },iаРi{-
систката   t|э{,IлоссфIIя   не    `iу    да_і`о:{а   в'Dз\Io>і{чсст   ±а     остаіiе    на   пози!іиііте
на  пос,іедоваіе,ііiЕiя   ,\[аркс!ізъм   в  обUіастта   на   естети;{ата.   На   него   не  ви-
tі.=.і,ги  му  се  удавсіше  };дачно   да  прилага  метода  на  историчес!{!,1я  материсі.
11,!3ъм   към   анаЛlJ13а   п   твоРчествотj   на   с)т,1еЛни   дейци   в  литературата   и
|73куство1`o.  Така  то1-1  не  можа  да  се  ориеi'Iтира  в  сложния  и  противоречнв
hіітрсtг,іед  на  веjіпI{I,ія   р}.с!{и  писател  Л.   Н.   Толстоі1   и   не   можа   да     даде
в,qрна  оце!Iка   на   ня!{ои  проЕI3ведения     на  основоположника .на   социали-
стнчес1{і1я  реа,іи3ъ.``іі  А.  іVl.   Гор{{и.  Последовате,іното   1,і  творческо  ра3вити.€
на  маркс1,1чеа{ата   естзти!{а  се  и3върши  от  Ленин   и   неговите  съратниш].

Н:ішето   мар1{сичес1{о      ,іитературоведеі-пIе   и   лтітературна      {{р{,іти1{а
npeS  тесняшкия  период  на  нашата  парт[,[я,  а  и  години  наред  по-i{ъсно,  се
1іаш:г>аха  под  в,.7іияні1е  пред1,і  всіічі{о  на   П.іеханов.   През  вре`[ето  ніа   бол-
шевизацията  на  нашата  партия  се  води  гіродължитална  борба  за  ленин-
с7tl.[   етап   в   литерат}rРОве11ен!+IетО   И   ЛИтера1`урната   крйтI|I{а,   срещу     недо-
с.г.ііъцI1'ге  на  гL,іехановсі{ите  ра3бі,Iрания  по  трIя   въпроси.

*
**

делото  на   Г.  В.   Плеханов  е  огромно.  Огромн,и   са  3аслугите     на
П,'іе,`анов  пред  русitит€  трудещи   се,   гіред  ме7кдународното  работничесі{tі
др.и>:..еі1ие,   а   съшо   така   и   пред   българс1{ото   р€іботнич.ес1ю   дв1,і>1{енііе.   От
!1еговите  трудове  са   се  уч[Lіи   цяло   покоUіение   русі{и   мар1{систи,   а     също
така  н  марксітсти  въп  от  Рус1,1я  и  особено  поI{оUіен[Iя  марксисти  в  нашата
странcl.  Няма   СПОр   по   ВЪ11рОСа,   Че   НеГОВиТе   (|)илософс1{и   и   Литературно-
естетнчес1{и  трудове  съставляват   цяла  епоха   в   разыI"ето   на   фиUіософ-
ската.  естеті,1чесI{а  и  общесі.вена   мисъл   в   Русия.

В.  И.  Ленин  пиіі{е:  „Неговите  лнt[ни  заслу"  в  миналото  са  грамад-
ни.  3а  20  гіодини,1883-1903,  той  даде  маса  превъзходн.и съчинения, Осо-
беН`JI€?пОеТдИВ[90oП3ОЕ.Г,Ю,:ЧаИкСтТоИТее'{,]gвае``с'+:,То[:ТЗ,ь!:(,`:::?]О#,':i{::;'Т,::`,:ебанияПлеханов

мина   на ,страната   на   меі.ішеБи1{і,1те.   Ленi,ш   I{ритш{},-ваше   безпощад+ю   по-
л11тическия   опортюн11ЗЪм   на   ПЛеханОв   и   []еговнте   меншевиш1{и   Гре11ши.
t]о  тог.1  не  на  едно  място  подчертава,  че  в  областта  ніа  философията  де-
лотс>  на  Плеханов  е  огромно  и    flоло;I{ително,  п  то  не    само    до  1903  г.

Влиянието  на  Пііеханов  в  нашсіта  страна  е  огромно.  Ето  как  наша
та   п€tртия  е  и3разила   вjіI,Iянието   нIа   Пjіеханов   върху   бъ,ігарсі{ото   работ-
г!иіческо  дви,жение  в  неі{ролога   по  случай   неговата   смърт:

„Г.   В.   Плеханов   гючти   с   вспчі{і,[   по-вcт,кни   с'ъчи1-іения   и    брошури,
коIітс`  са  ііреведеш  {Iа  бъ.лгарскп  е3ит{,,  упражні,т  грамадно  влияние  н   вър-
ху  ра3витието   на   БъЛгаРс1{ата      СОЦиалдемоl{ратиuесI(а      пclDтия.     В   н!,1кОя
друга страна  и  в  н1,п{оя  социалдеt,іюI{ратичес!{а  партия  след  Русия  и  русі{ата
сt-,щіа,і.гіемоI{рашія   Плеха1юв  не  е  имал  онова  вUіі,і.яние,  і{оето  има  за  БъФі-
гагjия   і!  3а   българс1{ата   соцна„ідемот{рcіция.   Негов{,1те  съчинения   допрI,ие-
с`оха   пзвънредно      мноГС>   за   3атвЪРдЯването   на   3,lравtiте     теоретI1чески   и
гiрIшш.^пz,Iа,іни  основи   на   нашата   партия.,  тя   м:7  дь.,і>ки  твърде   много   за
сзоятt'`   яс{іа   научна   Lінсъл   и   ніепоі{олебим   соцi,IаUіисттiчесI{и   ревоUіюLіионен
дух.   Но   нменно   3ашото   бъігарсI{ата   сощ:а.і,іемоі{і:ация   остаh.а   ]окрай
эярm  1іа  іjево,іюці,IОншіте  социаUіист{,Iческiі  IIдеи   на   П.іе:{анов,  тя  се  обявн

t    в.   И.   Лен1г,1,    Съ'гI.,    т.    20,    стр.    ЗТО.
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рязхо  против  него  и  осъдй  най-решително    неговия    пре.tод  в  лагера  на
сіпортю+н!3ма   {1   социалпатр.LIо"з`.Iа."]

Т;.пР..zэН=П:--':€а:#ОтВп Нъ=Q,*tЗп€.i,;ь-±+-*а=^а   ±=Т^9Рt_1==С|{а  еПОХа   -  егіохата   на
;,3,тг:сг,,ff;]:;;+w±а,,,:{Tооя2т]:яЕ[::::t3:,т{еадпаросj:етп±,ре:`{,{T::аатр::3:{:тцеи:,ет{оацтI:[:с:п%::
редствена   пра]`п,!чес1\-а   задача,   а   партиите  на   Н   Интернащюнал   не  мо-
}тtа<`{а   да   изпъ.тнят   тазі1   задача   и-   се   налагаіпе   създаването   на   нов   т!1п
паіt.шя,  іiііста  от  опор.гюі,1и3^и   fi  годна  ,.lа   поведе  пролетариата  и  труде-
щіiте €е  "  щурі\1  против  капитализма.

:]:нl'%=liс:lае,:Y{ri:[:r:`,Ё°и:О:±1:::::!r:;:Э::]=~'l{!,ЁОеГ:?,;:;з:а:FiпТеЪЕЦа:Нно:ве8бЕя:{c;::п%;::;;:сООзі;Ноба{;о;:::#:.;;
а  .Vка3tljlп;Iта  -  нензпълнени.   ТР.\;ловете  на   Пле.т{аilОв  тРябва  дс1   се   н3у-
чават  от  [Iаіuите  I`'аііiш  Особено  интіересш.I  и  цеі1піи  са  тия  проI13веден1,ія
с   тcn.U1€шт.1I,Iр,ого,   н{i,Iво   I,1   гю`гтулярпо      нзло}1{еш1е   на   марI{сJ/13,`.Iа,   със   своя
богаг  с-зjіI{,   със  с!юята   жив.і`   боі,'1ксі   и  страстпа   і`ри.пrн<а   сі]ещу   віэаговете
[iсі  :`.іcn.і`I{сI!зма  и  работніIчесI{ото  движен[iе  и  с  дълбо1{а  вяра   във  веш,I1{ото
дело  на  соцпал1.1,зма.   От  тия     пропзведения  се  е  уtіI,Lіа  и     възг1!,Iтавала   іі

оБбЪаЛчГеа.Р,vС['::{:ар;`]О:tаV:,[i:::t:е:,К%я#:{fнеПдРоес3татСъВ:]:теТ[:аСН#оТ::{Иан,ОПв:{J:[е°t"Тг:
на  до  системата  от  греш1Ф  и  отстъпл.ения,  1{о!,1то  направи  П.іеханов,  Оста-
на вярна на  ревоvіюционния  марг{сизъм,  3ащото се учеше  не само  от Пле-
хаIтов,1ю  преди  веичI{о  от  самите     ос1ювоположници     на     марI{сизма  ,
I\`1ар1ю  и   Енгелс.   След   Великата   оI{томврш`.Iска   социалисти[іес1{а   револю-
ция  тя  преодоля  своите  слабости  и  недостатъци,  макар  и    след    дълга  и
упори[т3%сgг:;::;,еит:аt::аЕ3oFгао:#Еj:,:,инамтаар[::иFа,:g:таенне::с::%пгтgтиЕLеханов

іце  о;i\'і,IвH   п   трябва   да   ожпви   и11тереса   і{'ьм   творчеството   ніа   Плеханов.
НеI.tlР.[:те  1`р.Vдове  трябва  да  се   и3уЧаВат,   КатО  не  Се   Подценява   положи-
Т#:i::х:а:;;F;Т:т:;';ЁТ5°с:оВ,:§:;{!']:tТЁg,::;[:{%евП:Раеtі``;:Т::iЁУ:ЗВ:аНТ!:;,Рб::т:pl'§§:Гн:Г;I:Ёо:гzИ;Т]аеат:%:НсЁсl-

до{{`грI,шерството,  откъсваіrето  "  теоіэията  от  практш{.іта,   3а   мар1{еистко-
лен1,шска   ч{,!стота   в  теоі"ята,  3а   'і`ворчес1{о  овладяване   на   маркси3ма-ле-
Ншtll3ма.  Само  такс1  ще  можем  о1це  по-уСпешНО  д`1  ИЗГРаЖдclме  социclш,13-
hla  в  нашLіта  родина.

1    в.    „f'аботничесi{и   зест`ник`   от   6.    VI.1918   г.


